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AVALIAÇÃO – EJA II – 3º TERMO 

NOME COMPLETO:  

DATA: 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Leia o texto e responda as questões: 

Cabelo cresce 

Cabelo cresce. É o que sempre penso toda vez que decido mudar o visual no salão de 

cabeleireiro. E costumo mudar muitas vezes! Às vezes, surge o arrependimento. Mas ele vai 

embora rapidinho, junto com a frase: “Cabelo cresce”. Em muitas ocasiões, preciso dizer isso até 

para o cabeleireiro: “Corte sem medo. Cabelo cresce”.  

Mas nem sempre foi assim. Quando era pequena, eu tinha um cabelão que chegava até a 

cintura. Tinha sido quase sempre desse jeito, desde que os fios começaram a crescer. Então, aos 

9 anos, fui ao salão decidida a cortar. Queria cabelo curto e franja repicada e arrepiada. Era moda 

na época. Não preciso dizer que ficou ruim, não é? Sim, eu tive vontade de chorar. Foi por isso 

que me identifiquei imediatamente com Vera, a menina do livro Enquanto o Meu Cabelo Crescia, 

uma história muito legal escrita pela portuguesa Isabel Minhós Martins e ilustrada por Madalena 

[...] 

Acho que toda menina já passou por isso um dia, não? Dá um medo danado de cortar o 

cabelo, como se a gente deixasse de ser a gente mesma sem aquele comprimento todo. Vera, a 

personagem da história, ficou muito triste. Ela não queria ter cortado. Foi a cabeleireira Mila que 

ouviu errado sua avó comentar. Ela entendeu “corta curtinho” em vez de “corta certinho”. Vera 

ficou triste por dois meses. Ia para o salão todo sábado com a avó e ficava encolhida num canto. 

E dali foi vendo como um corte pode mudar uma pessoa. E que mudanças, muitas vezes, são 

boas. E, enquanto esperava seu cabelo crescer, ela pode perceber o quanto ela própria crescia, 

aprendendo a conviver com as pequenas tragédias, a se aceitar e a achar graça nisso. Portanto, 

não teve dúvidas: pediu outro corte curtinho! 

Ah, e eu? Demorei um pouco mais para criar essa coragem. Deixei meu cabelo crescer e 

passei a adolescência toda sem tocar nos longos fios. Mas enjoei deles. Eram sempre iguais, 

contavam sempre a mesma história… Então, estou novamente de cabelos mais curtos e já 

pensando na próxima mudança. Se isso servir como incentivo para você também: cabelo cresce! 

Aryane Cararo. Disponível em: <https://www.estadao.com.br/blogs/estadinho>. 

 

 

 

https://www.estadao.com.br/blogs/estadinho


Questão 1 – O texto lido tem o objetivo de: 

a) (     ) noticiar um fato sobre corte de cabelo. 

b) (     ) divulgar o livro “Enquanto o Meu Cabelo Crescia”. 

c) (     ) incentivar as pessoas a cortarem os seus cabelos. 

 

Questão 2 – A autora inicia o texto: 

a) (     ) com um fato cotidiano. 

b) (     ) com um relato pessoal. 

c) (     ) com um fragmento do livro. 

 

Questão 3 – Na passagem “Mas ele vai embora rapidinho [...]”, o termo “ele” refere-se: 

a) (     ) ao cabelo. 

b) (     ) ao visual. 

c) (     ) ao arrependimento.  

 

Questão 4 – De acordo com a autora, a personagem Vera foi amadurecendo enquanto esperava 

o seu cabelo crescer. Identifique a parte do texto que comprova isso: 

a) (     ) “Vera ficou triste por dois meses.” 

b) (     ) “Ia para o salão todo sábado com a avó e ficava encolhida num canto.” 

c) (     ) “[...] ela pode perceber o quanto ela própria crescia, aprendendo a conviver [...]” 

 

Questão 5 – No segmento “Dá um medo danado de cortar o cabelo, como se a gente deixasse 

de ser a gente mesma [...]”, a palavra “como” foi usada pela autora do texto para: 

a) (     ) dar um exemplo. 

b) (     ) indicar uma causa. 

c) (     ) fazer uma comparação. 

 

 



Questão 6 – A autora do texto expõe uma opinião sobre o livro “Enquanto o Meu Cabelo Crescia” 

neste fragmento: 

a) (     ) “Não preciso dizer que ficou ruim, não é?” 

b) (    ) “[...] uma história muito legal escrita pela portuguesa Isabel Minhós Martins e ilustrada [...]” 

c) (     ) “E que mudanças, muitas vezes, são boas.” 

 

Questão 7 - Na frase: "Às vezes, surge o arrependimento". 

 

a) Qual é o sujeito? ______________________________________________________________ 

 

b) Qual a classificação deste sujeito? ________________________________________________ 

 

Questão 8 - Observe as frases retiradas do texto: 

I - "Deixei meu cabelo crescer e passei a adolescência toda sem tocar nos longos fios". 

II - "Então, estou novamente de cabelos mais curtos e já pensando na próxima mudança". 

Os sujeitos são respectivamente: 

a) (   ) Simples e oculto. 

b) (   ) Simples e indeterminado. 

c) (   ) Indeterminado e inexistente. 

d) (   ) Oculto e oculto. 

 

Questão 9 - Em "Anoitecia silenciosamente", há: 

a) (   ) Sujeito simples 

b) (   )  Oração sem sujeito. 

c) (   )  Sujeito indeterminado. 

d) (   )  Sujeito oculto.   

 

 



Questão 10 - Circule e classifique os sujeitos das orações abaixo: 

a) De vez em quando Teresinha vira onça. ___________________________________________ 

b) Bateram à porta. ______________________________________________________________ 

c) A temperatura aumentou na região sul. ____________________________________________ 

d) O álbum e as figurinhas estão aqui sobre a mesa. ____________________________________ 

e) Chegaram os filhos da nossa vizinha. _____________________________________________ 

f) Come-se de tudo em casa. ______________________________________________________ 

g) Faz duas semanas que cheguei. _________________________________________________ 

h) Meu chefe ficou furioso de tanta raiva. _____________________________________________ 

i) Da cartola do mágico saem pombos e vários objetos. __________________________________ 

j) Um dia lhe telefonarei. __________________________________________________________ 

k) Choveu garrafa vazia lá de cima. _________________________________________________ 

l) O velho dono do bar resolveu tomar uma atitude. _____________________________________ 

m) Estavam com fome lá no cinema. ________________________________________________ 

n) Garoou fininho ontem à noite. ____________________________________________________ 

o) Na dúvida, velhos e moços calaram-se.  ___________________________________________ 

p) Vamos? _____________________________________________________________________ 

q) Havia muitos anos que não vinha ao Brasil. _________________________________________ 

r) Nomearam meu primo o diretor do clube. ___________________________________________ 

s) Caíram ao chão uma árvore e um poste. ___________________________________________ 

t) Começou a ventar. _____________________________________________________________ 

 

 

 



MATEMÁTICA 

Questão 1 - Calcule: 

a) √1 + √0 = 

b) √64 - √49 = 

c) 15 + √81 = 

d) 2 + √4/9 = 

e) -3 + √16 = 

f) -5 - √36 = 

g) 3 √16 – 9 = 

h) √27
3

  - √8
 3

 = 

 

Questão 2. Escreva cada um dos números decimais em forma de fração e quando for fração em 

número decimal.  

a) 1,3 

b) 0,13 

c) 0,013 

d) 0,25 

e) 
1

4
                        

f) 
3

5
                          

g) 
5

4
                          

h) 
2

5
 

 

Questão 3 - Faça os cálculos de acordo com a operação com os números decimais: 

a) 123,4 +1,28 = 

b) 1,27 + 0,2 = 

c) 14,7 + 19,835 = 

d) 2,753 + 123,4 = 

e) 17,4 – 2,45 = 

f) 6,27 – 1,2 = 

g) 145.12 – 32,127 = 

h) 0,321 - 0,2 = 

i) 12,4 x 7 = 

j) 6,28 x 0,32 = 

k)  1,37 x 0,24 = 

l) 12,5 x 2,8 



Questão 4 - Resolva os problemas de porcentagem a seguir:  

 

a) Uma escola tem 25 professores, dos quais 24% ensinam Matemática. Quantos professores 

ensinam Matemática nessa escola? 

 

 

 

b) Sobre o salário de uma pessoa que receber R$ 1040,00, são descontados 8% de INSS. 

Quanto a pessoa vai receber descontado este tributo? 

 

 

 

c) Ao ser paga com atraso, uma prestação de R$ 130,00 sofreu um acréscimo de 4%. Qual o 

valor que pagarei com o acréscimo? 

 

 

 

d) Numa escola de 900 alunos, 42% são rapazes. Qual é o número de moças desta escola? 

 

 

 

 

Questão 5 - Calcule o valor numérico das expressões: 

a) x – y (para x =5 e y = -4) 

b) 3x + a (para x =2 e a=6) 

c) 2x + m (para x = -1 e m = -3) 

d) m – 2 a (para m =3 e a = -5)  

e) x + y (para x = ½ e y = -1/5) 

f) a –b (para a =3 e b = -1/2) 



Questão 6 - Aplique a propriedade distributiva: 

a) 3 (2x+8) 

b) 8 (5x+10) 

c) 3x (x+7) 

d) 5x (3x-12)  

e) 4y (x-17a) 

f) 3y (2x+y) 

g) (x +3) . (x+3) 

h) (x- 2) . (x-2)  

i) (2y +5) . (2y+5) 

j) (3y – 4) . (3y – 4) 

 

Questão 7 - Resolva as seguintes equações de primeiro grau com uma incógnita: 

a) x +5 = 8 

b) x +28 = 11 

c) x -109 = 5 

d) x -39 = -79 

e) 10 = x +8 

f) 15 = x +20 

g) 3x +2 = 14 

h) 4x -12 = -20 

i) 2x +9 = -11 

j) – 4x -1 -3x = -2x +7x -1 

k) -2 –x +5 = -2x +3x -10x 

l) 9x +12 = 4x -13 

m) 6x -14 = 3x +7 

n) 12x -2x +5 = -2 -8

 



Questão 8 - Resolva os problemas envolvendo equações de primeiro grau com uma incógnita a 

seguir: 

a) O dobro de um número, aumentado de 15, é igual a 49. Qual é esse número? 

 

 

 

b) A idade de um pai é igual ao triplo da idade de seu filho. Calcule essas idades, sabendo que 

juntos têm 60 anos. 

 

 

 

c) O quádruplo de um número, diminuído de 10, é igual ao dobro desse número, aumentado de 2. 

Qual é esse número? 

 

 

 

d) Num estacionamento há carros e motos, totalizando 78. O número de carros é igual a 5 vezes 

o de motos. Quantas motos há no estacionamento?  

 

 

 

 

Questão 9 - Resolva as seguintes proporções: 

a)                                             

b)                                  

c)                                          



d)  

e)                                         

f)  

 

Questão 10 - Resolva os problemas envolvendo regra de três simples: 

a) Levo duas horas e meia para percorrer 30 km. Se eu tiver quer percorrer 108 km, quanto 

tempo eu levarei? 

 

 

 

b )Um produtor rural tem uma produção anual de frangos de cerca de 36 toneladas. Em um 

bimestre este produtor irá produzir quantas toneladas de frango? 

 

 

 

c) Um artesão consegue fazer três bonecos em 18 minutos. Em oito horas de trabalho quantos 

bonecos este artesão conseguiria produzir? 

 

 

 

d) Em 45 minutos eu consigo descascar 6 kg de batatas. Em uma hora conseguirei descascar 

quantos quilogramas? 

 

 

 

 

 



CIÊNCIAS 

Questão 1 - As partes fundamentais da célula são: 

A) Membrana plasmática, Citoplasma e Núcleo. 

B) Tecido, Núcleo e Membrana plasmática. 

C) Organismo, Citoplasma e Núcleo. 

D) Sistema, Núcleo e Molécula. 

 

Questão 2 - O termo ______________ teve origem em 1663, quando o cientista Robert Hooke 

observou ao microscópio um delgado corte de cortiça e percebeu suas numerosas cavidades 

ocas. 

A) Organismo. 

B) Célula. 

C) Tecido. 

D) Músculo. 

 

Questão 3 - A água está presente em grande quantidade em nosso corpo e atua de diferentes 

formas em seu funcionamento. Uma das funções da água diz respeito ao controle de 

temperatura, que é conseguido graças à eliminação de uma substância pela pele rica em água 

chamada: 

A) Saliva. 

B) Lágrima. 

C) Sangue. 

D) Suor. 

 

Questão 4 - Uma alimentação adequada é aquela que inclui todos os nutrientes necessários para 

o funcionamento do nosso corpo. Entre os nutrientes que nos fornecem energia, podemos citar: 

A) Sais minerais 

B) Vitaminas 

C) Água 

D) Carboidratos

 

 

Questão 5 - Banha, toucinho, manteiga, óleos são substâncias insolúveis em água. Pertencem 

ao grupo dos __________________ ou gorduras. Substâncias altamente energética que, para 

serem aproveitadas, devem se separadas em ácidos graxos e glicerol. A palavra que completa 

corretamente o texto é: 

A) Açúcares. 

B) Água. 

C) Lipídios. 

D) Proteínas. 

 



Questão 6 - Imagine que você realizou um exame de sangue, nele você percebeu que houve 

uma grande queda no número de plaquetas. Essa baixa nos níveis desse elemento figurado pode 

levar você a um quadro de: 

A) Hemorragia. 

B) Anemia. 

C) Insuficiência renal. 

D) Acidose. 

 

Questão 7 - O tecido sanguíneo é formado pelo plasma, substância formada principalmente por 

água e proteínas, e três tipos de elementos figurados. Marque a alternativa em que estão 

indicados esses elementos: 

A) Hemácias, neurônios, hormônios. 

B) Plaquetas, anticorpos, neurônios. 

C) Plaquetas, hemácias e leucócitos. 

D) Ossos, hemácias e leucócitos. 

 

Questão 8 - Na circulação dos mamíferos, o coração contrai e relaxa ritmicamente, funcionando 

como uma bomba. O sangue que é bombeado percorre todo o corpo em uma sequência 

constante. Entre as afirmativas abaixo, é correto afirmar: 

A) O sangue não volta ao coração. 

B) A artéria aorta leva sangue do coração para o corpo. 

C) As veias só servem para tirar sangue do corpo. 

D) O sangue vai somente do coração ao pulmão. 

 

 Questão 9 - O coração dos humanos é como o coração de todos os mamíferos e possui: 

A) Duas cavidades: um átrio e um ventrículo. 

B) Três cavidades: dois átrios e um ventrículo. 

C) Quatro cavidades: um átrio e dois ventrículos. 

D) Quatro cavidades: dois átrios e dois ventrículos. 

 

Questão 10 - O coração é uma estrutura complexa que faz parte do sistema cardiovascular. Esse 

órgão, que possui o tamanho aproximado de uma mão fechada, é formado por três túnicas. 

Analise as alternativas a seguir e marque aquela que indica corretamente o nome da camada 

mais espessa do coração, o músculo responsável pelas contrações do coração. 

A) Sangue. 

B) Veia. 

C) Miocárdio. 

D) Pele. 



HISTÓRIA 

Questão 1 - A Revolução Industrial teve início na Inglaterra em meados do século XVIII. Qual das 

alternativas abaixo explica o pioneirismo inglês na Revolução Industrial? 

a)  Presença de petróleo no território; mão-de-obra em abundância; capital da nobreza para 

investimentos; presença de grande quantidade de máquinas importadas da França. 

b)  Economia baseada no feudalismo, grande quantidade de artesãos; boas reservas de carvão 

mineral; contatos comerciais com a Índia. 

c)  Presença de grandes reservas de carvão mineral e minério de ferro em seu território; mão-de-

obra em abundância; capital da burguesia para investimentos em indústrias; mercado 

consumidor. 

d) Grandes investimentos em transporte marítimo; grandes reservas de petróleo; mão-de-obra 

estrangeira em abundância; relações comerciais com o Brasil. 

Questão 2 - Identifique, entre as afirmativas a seguir, a que se refere a consequências da 

Revolução Industrial: 

a) redução do processo de urbanização, aumento da população dos campos e sensível êxodo 

urbano. 

b) maior divisão técnica do trabalho, utilização constante de máquinas e afirmação do capitalismo 

como modo de produção dominante. 

c) declínio do proletariado como classe na nova estrutura social, valorização das corporações e 

manufaturas. 

d) formação, nos grandes centros de produção, das associações de operários denominadas 

"trade unions", que promoveram a conciliação entre patrões e empregados. 

e) manutenção da estrutura das grandes propriedades, com as terras comunais, e da garantia 

plena dos direitos dos arrendatários agrícolas. 

Questão 3 - Utilizando o quadro abaixo responda as questões: 

 



a) Qual tipo de colonização que dava mais lucro para a metrópole? Por quê? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

b) Existe diferença em relação à mão de obra usada em cada modelo de colonização? Explique. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

c) No caso da mão de obra livre, quem trabalhava? Estas pessoas trabalhavam recebiam por seu 

trabalho? Podiam comprar coisas? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

d) Qual o tipo de colonização feita pelos ingleses na América do Norte que mais se parece com a 

colonização portuguesa no Brasil? Por quê? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

e) Explique o Pacto Colonial. Esse sistema atendia a qual interesse? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 



f) Em relação as sus colônias, a Grã- Bretanha era conservadora ou liberal? Explique. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Questão 4 - Leia o fragmento do texto e responda à questão: 

“(...) a independência e a construção do novo regime foram um projeto levado adiante pelas elites 

das colônias. Escravos, mulheres e pobres não são os líderes desse movimento. A 

independência significou um fenômeno branco, masculino e latifundiário ou comerciantes” 
(Karnal, Leandro) 

a) A partir das ideias do texto, explique os reflexos sociais da Independência dos Estados Unidos.  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Questão 5 - A Constituição: “Nós, o povo dos Estados Unidos (...) ordenamos e estabelecemos a 

presente Constituição para os Estados Unidos da América;” 

Artigo I – Todos os poderes legislativos serão confinados a um Congresso dos Estados Unidos, 

que se constituíra de um Senado e de uma Câmara dos Representantes. 

Artigo II – O poder executivo é conferido ao presidente dos Estados Unidos da América durante 

um período de quatros anos(...). O presidente será comandante em chefe do exército e da 

marinha(...). Terá o poder de concluir tratados com o consentimento do Senado. 

Artigo III – O poder Judiciário dos Estados Unidos será confiado a um Tribunal Supremo e aos 

tribunais inferiores que o Congresso julgar necessário criar e estabelecer.” 

Constituição dos Estados Unidos da América,1787 

 

Responda 

a) Em nome de quem foi redigida a Constituição? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 



b) Que princípio político novo ela estabeleceu? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

c) Quem foi o pensador que o defendeu? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

d) Que regime político era contrário a esse princípio? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GEOGRAFIA 

Questão 1 - O que é o Protocolo de Kyoto? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Questão 2 - Explique sobre as savanas africanas. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Questão 3 - Quais os principais recursos minerais explorados na África? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Questão 4 - Quais os relevos mais predominantes da América do Sul? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Questão 5 - Escreva sobre a bacia Amazônica 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 



ARTE 

Questão 1 - O que são logotipos e qual seu objetivo? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Questão 2 - O que são histórias em quadrinhos e sua importância? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Questão 3 - Quais são as principais características da arte medieval? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Questão 4 - Como a arte medieval está presente na cultura atual? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Questão 5 - Quais são as características da arte sacra no Brasil?  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 



INGLÊS 

Questão 1 - Introduce yourself.  Apresente-se; diga seu nome, idade, profissão. Não haverá 

nenhum verbo exceto o BE. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Questão 2 - Responda as perguntas: 

a) What´s your name? 

______________________________________________________________________________ 

b) How´s it going? 

______________________________________________________________________________ 

c) What´s your e-mail account? 

______________________________________________________________________________ 

Questão 3 - Leia o texto: 

This film is pretty much about horror. There is a man walking home on a dark snowy street. 

There are 3 or 4 streetlights per block. On one side of the street there are houses and on the other 

only forest. While this man is going, he notices he is being followed by two guys. 

He looks around and sees no one, no cars, only some meters for the next corner, he starts 

moving with rapid steps to get to the corner as fast as possible; as soon as he reaches the corner, 

he turns and run like hell. 

There are just three more blocks to get home. He keeps running, finally he gets home 

safely. Open the door, close it, lock it and then breathes heavily.  

He goes to take a shower, relax from his craziness way back home. After that, he goes to 

the kitchen prepare sandwich. 

The kitchen window, the one where the sink is, face the wood, there is a nice wood deck, by 

the way, there is no curtain on the window. 

He goes to the sink to clean it and when he looks through the window he sees the two men 

stood out there.   

Com base nas palavras parecidas com o português e seu conhecimento, responda as perguntas: 

a) What´s the text about? - Sobre o que é o texto? 

______________________________________________________________________________ 



b) What kind of text is this? – Que tipo de texto é esse? 

(   ) romance (   ) notícia de jornal (   ) script de um filme 

c) What kind of movie is that? – Que tipo de filme é esse? 

______________________________________________________________________________ 

Questão 4 - Complete as frases com a forma correta do verbo: 

a) He _________ (walk/walks) fast to get to the corner. 

Ele anda rápido para chegar até a esquina. 

b) He _______ (look/looks) around and sees no one. 

Ele olha em volta e não vê ninguém. 

c) This film ______ (am/is/are) pretty much about horror. 

Este filme é de terror. 

d) He _______ (am/is/are) being followed by two guys. 

Ele está sendo seguido por dois caras. 

 

Questão 5 - Circule os verbos no texto do exercício 3, exceto o verbo Be. Separe-os em “S”, “ES” 

e “IES”, colocando-os na tabela abaixo. Caso não tenha o verbo com alguma das terminações 

“S”, “ES”, “IES”, escreva: THERE ISN´T ANY WORD IN THE TEXT WHICH FINISHES IN “__”.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note: 
Temos “S” no verbo e também no substantivo. Como assim? 
Observe o exemplo abaixo: 
                     The company imports many forklifts. 

Circule o verbo. 

_Mas não sei o que está escrito. 

_Vamos relembrar, o verbo vem sempre depois do sujeito. Logo 

se eu tenho uma frase que tem duas palavras com “S”, o verbo 

sempre será a primeira. 

                          The company imports many forklifts 
                                                      
                             SUJEITO    VERBO     COMPLEMENTO 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note: Nem todos os verbos que aparecem “ES” indicam que é “ES”. 

Exemplo: RealizE = perceber – na 3ª pessoa do singular –             He, 

she, it = realizES. Tem “ES”, mas na verdade o verbo já tem “E”, então 

só acrescenta “S”. 

 Caso haja dúvida, recomendo olhar nesse dicionário online: 

https://www.wordreference.com/enpt/, assim já descobre se tem “E” ou 

não, e aprende a tradução. 

 

Se a palavra logo no começo aparecesse com “S” seria plural. 
                      The companies import many forklifts 
        

                          
 

       SUJEITO        VERBO     COMPLEMENTO 
 
Observe a palavra CompanIES, termina em “IES”, mas não é verbo, 
o verbo está em vermelho, não tem “S” e vem depois. 
               

Tradução:  
                          The company  imports many forklifts 
                           A empresa importa muitas empilhadeiras. 
 

               S              ES              IES 

https://www.wordreference.com/enpt/

